
Zeměpisná olympiáda 

Ve středu 18. 3. jsme se 
zúčastnili zeměpisné olympi-
ády. Soutěžilo se ve čtyřech 
kategoriích. Skupina A byla 
6. třída. Skupina B byla 7. 
třída. Skupina C byla 8. a 9. 
třída. Poslední kategorie D 
byly střední školy. Každá 
kategorie měla 3 části. První 
byla část bez atlasu, zde 
prověřovali naše vědomosti. 
Druhá část byla s atlasem, 
kde jsme již pracovali s atla-
sem. Třetí část a poslední 
byla praktická, u ní jsme 
museli používat buzolu a 
hledat azimut. Celkově jsme 
se umístili v kategorii A na 
11. místě. V kategorii B na 
9.místě a v kategorii C na 4. 
místě. Zúčastnili se: Markéta 
Jelínková skupina A, Aleš 
Hora kategorie B,Jan Nerad 
v kategorii C. 

A.Hora, V.Vávra, 7.roč. 

Školní kolo recitace 

Dne 12. 2. proběhlo školní 
kolo recitace. V kategorii 

1. až 3. třída se neumístil 
nikdo. V kategorii 4. – 5. 
třída se umístily dvě žákyně 
z 5. třídy: Kateřina Bloudko-
vá a Lucie Zajíčková. 

V kategorii 6. – 7. třída se 
také umístily dvě žákyně z 6. 
třídy: Dominika Špetlová a 
Natálie Podařilová. Po tomto 
kole jely do Humpolce na 
okresní kolo recitace, ale 
tam se už bohužel žádné 
z nich neumísti-
ly. Ale určitě je 
to nemrzí. Příští 
rok to zkusí zno-
vu. 
Tereza Veselá, 6.roč.  

Matematický 
klokan 2009 

Dne 25. břez-
na se uskutečni-
la soutěž mate-
matický klokan. 
V kategorii Ka-
det se účastnilo 
šest žáků osmé-
ho ročníku a 

šest žáků z devátého roční-
ku. Za osmý ročník: Tereza 
Veletová, Jakub Točík, Nikola 
Pohanová, Tomáš Kovařík, 
Jiří Točík a Ondřej Špinar. Za 
devátý ročník: Martina Průšo-
vá, Lukáš Říha, Jan Nerad, 
David Karásek, Radek Ha-
nek, Vašek Sedlák. Umístění 
prvních čtyř žáků bylo násle-
dující: 

1. Martina Průšová ( 62 
bodů ) 

2. Lukáš Říha ( 53 bodů ) 
3. Tereza Veletová ( 51 

bodů ) 
4. Jakub Točík ( 49 bodů ) 

Ondřej Špinar, 8.roč. 

Olympiáda z českého jazyka 
V úterý, 17. března, se 

v Pelhřimově konala olympiá-
da z českého jazyka. Z naší 
školy se zúčastnili dva žáci 
deváté třídy (Martina Průšo-
vá a Radek Hanek). 

Olympiáda se skládala ze 
dvou částí, gramatiky a slo-
hu. Na každou tuto část měli 
žáci 60 minut. 

Pro tyto dva žáky byla sou-
těž náročná, ale oba to berou 
jako dobrou zkušenost do 
budoucnosti. 
Martina Průšová, 9.roč. 

Školní kola vědomostních soutěží 
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Masopust neboli karneva-
lové období bylo v minulosti 
období od Tří králů do Pope-
leční středy. Od Popeleční 
středy následuje postní ob-
dobí před Velikonocemi, 
proto se má opustit od poží-
vání masa. 

Masopust, a zvláště něko-
lik posledních dní tohoto 
období, byl pro lidi v minulos-
ti oficiálním svátkem obžer-
ství, během kterého bylo 
třeba se dosyta najíst. Pak 
následoval dlouhý čtyřiceti-
denní půst. V době masopus-
tu se na královském dvoře 
konaly hostiny, ve městech 
tancovačky, na vesnici vepřo-
vé hody. Těm, kdo se slávy 
nezúčastnil, se posílala bo-
hatá výslužka, kdysi na Mo-
ravě zvaná šperky a v Če-
chách zabijačka. Výslužka 

většinou obsahovala huspe-
ninu, klobásy, jelítka, jitrnice, 
ovar, škvarky. 

V některých regionech je 
součástí oslav obřadní prů-
vod masek, který obchází s 
muzikou vesnicí. Tento akt 
konají zvlášť vypravené sku-
piny lidí ve specifickém 
ustrojení a se specifickým 
chováním, mající dlouhou 
tradici. Mnohde se vybírá do 
košíku kořalka, vejce, slani-
na, koblihy nebo Boží milosti. 
Ty jsou později společně 
konzumovány během večerní 
zábavy. 

A také u nás ve škole jsme 
navázali na tuto tradici. Dne 
24. února byl ve škole vyhlá-
šen „masopustní den“. 
Všechny děti měly možnost 
přijít do školy v maskách. 
Každý věděl, že ten, kdo 
masku mít nebude, bude 
zkoušen. A tak se celá škola 
od rána hemžila princezna-
mi, vodníky, strašidly, čerty, 
vojáky, ... Nakonec jen tři 
děti z celé školy masku ne-
měly. Velké překvapení pro 
žáky připravili i učitelé, kteří 
nezůstali pozadu a většina 
se jich převlékla též do ma-
sek. Mezi všemi „vévodila“ 

maska, kterou si připravil 
pan učitel Cihlář. „ Hejkal“ 
v jeho podání neměl chybu. 
Celé dopoledne jsme se učili 
v maskách. Vrcholem dne 
masek byla diskotéka, kde 
se mohly děti vyřádit a za 
dobré výkony v soutěžích 
získat sladkou odměnu. Pís-
ničky pro ně připravily DJ 
Bártlas a DJ Novas. Všichni 
jsme se během tohoto dne 
velmi bavili a užívali si ho. 
Vždyť masopustní období je 
jen jednou v roce. Tak proč 
se nepobavit a neužít si Ma-
sopust, že? 

Ondřej Špinar, 8. roč.  

byl v 7:15 hod . Hrálo se 
v pelhřimovské tělocvičně. 
Ve skupině jsme měli- ZŠ 
Lukavec, Gymnázium Pelhři-
mov, ZŠ Černovice, ZŠ Ko-
menského. První zápas jsme 
hráli s pelhřimovským gym-
náziem. Vyhráli jsme 4:3. Po 
půl hodinové pauze jsme 
hráli se ZŠ Černovicemi, 
s kterými jsme prohráli 1:0. 
Gól jsme dostali v posledních 
20 sekundách. Třetí zápas 
jsme hráli proti ZŠ Komen-

V úterý 17. 3. jsme se zú-
častnili florbalového turnaje 
6. a 7. tříd. Odjezd od školy 

skému. Zápas skončil 1:1. 
Poslední zápas jsme hráli o 
postup proti ZŠ Lukavci. 
Prohráli jsme 2:0. Celkově 
jsme skončili na čtvrtém 
místě. Celý turnaj vyhráli ZŠ 
Krásovy domky. Za naší ZŠ 
se zúčastnili  - Aleš Hora, 
Pavel Kopic, Martin Janák, 
Jan Pohan, Vladimír Vávra, 
Filip Krejčí, Dominik Vlček, 
Pavel Svoboda, Dan Tkadlec 
a naše trenérka Dana Bártlo-
vá. 

V.Vávra a Aleš Hora, 7. roč. 
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Masopustní den ve škole 

Okresní kolo ve florbale 

O nás pro nás 

Sněží, sněží na palice, 

vezmeme si dvě 

čepice, 

vezmeme si zmijovky 

a hurá na sjezdovky. 

Sjedeme si kopeček, 

přeskočíme hrobeček. 

Smyky, skoky, lanovky, 

zvládneme též ledovky. 

Sjedeme si Anděla, 

to jsem ještě nejela. 



O
n

Žáci 7. třídy se s paní učitelkou 
Hanou Vaněčkovou absolvovali 
l y ž a ř s k ý  v ý c v i k o v ý  k u r z 
v Krkonoších. Již několik let pořá-
dáme tento kurz spolu se Základ-
ní školou Lukavec. 

V sobotu 21. února v 7:00 jsme 
vyrazili na hory. Naskládali jsme 
krosny a lyže do autobusu, spočí-
tali jsme se, rozloučili s rodiči a 
jelo se. Všichni z naší třídy byli 
podivuhodně hodný, což v naší 
třídě není normální, ale to bylo 
nejspíš tím kinedrilem. Po půl 
hodině cesty jsme dorazili do Lu-
kavce. Po dalších 3 a půl hodi-
nách jsme uviděli Krkonoše, byl to 
nádherný rozhled. V pohodě bez 
nehod jsme dojeli na hotel Siréna, 
kde nás rozdělali do pokojů 

a vybalili jsme  oblečení. Odpo-
ledne jsme šli poprvé lyžovat a 
rozdělali jsme se do družstev, 
poté jsme šli na večeři. Po ní se 
konala schůze o tom, co se bude 
konat další den. 

V neděli ráno nás vzbudili, na-
snídali jsme se, zkontrolovali nám 
pokoje a obodovali je. Naše druž-
stvo šlo na trochu větší kopec, na 
kterém jsme strávili skoro celý 
kurz. Pumou se vyjelo na horu a 

sjíždělo se dolů. To byly „držkopády“. Poté byl 
oběd, na kterém jsme měli výběr ze tří někdy ze 
čtyř jídel. Po obědě byl polední klid a po něm zase 
na kopec. Večer opět následovalo společné pose-
zení. Po večeři se šlo spát. 

V pondělí ráno jsme vstali, nasnídali se a šli na 
sjezdovku. Po lyžovaní jsme šli na oběd. Po obědě 
byl odpolední klid a po něm zase na sjezdovku 
jménem Idila. K večeru jsme se vrátili na hotel. 
Následovala večeře a po ní večerní program. Schů-
ze byla 19:30. Hráli jsme seznamovací hru. 

V úterý ráno jsme stali, opět byla kontrola pokojů 
a po ní následovala snídaně. Po snídani jsme celý 
den lyžovali na Idyle. Po večeři byla kromě schůze 
diskotéka. 

Ve středa ráno následovala kontrola pokojů, pak 
snídaně a po snídani jsme jeli na novou lanovku 
jménem Protěž. Poté, co jsme sjeli Protěž, jsme 
vyrazili na jedinou 8 sedačkovou lanovku v České 
republice a sjížděli jsme Anděla. Po lyžování jsme 
ve 4:00 hodiny přijeli na hotel. Večer jsme probírali 
zásady první pomoci. 

Čtvrteční den začal jako každý den ranní hygie-
nou a po kontrole pokojů následovala snídaně. Po 
snídani jsme šli na sjezdovku. Sníh byl poměrně 
mokrý. Dopoledne teplota stoupala až na 5oC. 
Večer bylo sezení, na kterém jsme si říkali něco o 
zdejších podmínkách. Pak se šlo spát. 

V pátek ráno byla další výborná snídaně, kontro-
la pokojů, šlo se na Protěž a lanovku. Po obědě 
jsme jezdili na Idyle, kde jezdily masky na lyžích. 

Večer byla naše poslední schůze, 
kde bylo celkové hodnocení za 
celý kurz a poté jsme volili „ 
miss“ hor . Dostali jsme diplomy, 
shrnuli jsme celý týden, na závěr 
se  konala diskotéka, na  které 
se všichni bavili, kluci tancovali 
s holkami. Byli jsme rádi, že jsme 
mohli jít spát o půl hodiny déle 
než obvykle. 

A byla sobota, den odjezdu. Od 
rána jsme balili oblečení, dostali 
jsme balíček na cestu a čekali na 
příjezd autobusu. Když autobus 
přijel, vše jsme do něj naskládali  
a vyjeli jsme zpět k domovu. Krát-
ce jsme zastavili na jedné benzí-
nové pumpě, abychom si odpoči-
nuli a občerstvili, další zastávka 
byla až v Lukavci. Tady nás opus-
tili naši kamarádi, s kterými jsme 
navázali během pobytu hezké 
vztahy. V Želivě nás netrpělivě 
očekávali naši rodiče. Když jsme 
vystoupili z autobusu a viděli tu 
„břečku“,  tak jsme se radovali, 
že nás něco podobného nezastih-
lo. Byli jsme šťastní, že jsme se 
naučili lyžovat a vrátili se zdraví. 

Vladimír Vávra, Pavla Veletová 7.roč. 

nášely dvě 
mladé poli-
cistky. Ne-
chaly mezi 
námi kolo-
vat několik 
věcí, které 
s o u v i s í 
s tím, když 
je člověk 
pod vlivem 
drog nebo 
a l k o h o l u , 
knížka, kde 

jsou podrobněji vypsány 
přestupky a zločiny, kterých 
se člověk může dopustit. 
Děti, které si chtěly vyzkou-

11. března se ve škole 
uskutečnila přednáška o 
zodpovědnosti, kterou před-

šet dýchnout do drägeru a 
vyzkoušet si, jak je spouta-
nému člověku, měly mož-
nost. Nakonec nám byly 
rozdány papíry s otázkami, 
na které jsme měli ústně 
odpovídat. 

Myslím, že si z toho každý 
vzal ponaučení a ještě teď 
nezapomněl na většinu věcí, 
co byly na před-
nášce vyřčeny. 

Tereza Veselá, 6. roč. 

Hory 2009 

Beseda se zástupci Policie ČR v Pelhřimově 
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Dne 18.2. jsem se já- Natálie Podařilová zú-
častnila olympiády v anglickém jazyce. Vše se 
konalo v DDM Pelhřimov. Tato akce začala 
kolem půl deváté, kdy byli soutěžící rozděleni 
do skupin, které byli rozděleny podle věku a 
rozlišení mezi základní školou a gymnáziem. 
Jedna z porotkyň nás zasvětila do toho, jak 
bude olympiáda probíhat, co se bude dál dít. 
Dozvěděli jsme se, že bude soutěž rozdělena 
do třech částí- poslech, konverzační část 
(vylosovali jsme si téma a o něm hovořili před 
porotou) a nakonec popsat obrázek. 

Olympiáda v anglickém jazyce 

R ed akční  ra da:  

D avi d  Kar ásek,  Sta nisl av  Kom ín ek,  Da id  Kr ejčí,  

D an i el  Ka dl ec,  On dřej  Šp in ar,  Ja ku b T očí k,  D avid  

Kr ejčí,  J an a Su kd ol á kov á,  V lad imír  Vávra,  P avla  

Vel et ová,  T erez a Ves el á  www.zszeliv.cz 

Fotografická soutěž na téma česká zima. 
Zúčastnilo se celkem 10 
žáků. Byly 2 kategorie: detail 
a krajina. Obě kategorie vy-
hrál Radek Hanek. První 3 
místa byla oceněna peněžní 
částkou. Fotografie hodnotily 
paní učitelka Špetlová s paní 
učitelkou Bártlovou. 

Ti co nevyhráli, nemuseli být 
zklamaní, protože dostali 
diplom a čokoládu. 

J. Sukdoláková, 7. roč 

1. místo Michaela Mašková ZŠ Košetice 

2. místo Monika Šroufková ZŠ Počátky 

3. místo Martin Kutiš ZŠ Humpolec, Hradská 

Na dalších místech bez určení pořadí se umístili tito soutěžící  

Klára Kohoutová ZŠ Krásovy domky, Pelhřimov 

Jakub Hrubeš ZŠ Na Pražské, Pelhřimov 

Hana Matoušková ZŠ Humpolec, Hálkova 

Antonín Doskočil ZŠ Kamenice n/L 

Jana Kyselová ZŠ Komenského, Pelhřimov 

Kristýna Jelšíková ZŠ Pacov, náměstí 

Kristina Doležalová ZŠ Žirovnice 

Lucie Doškářová ZŠ Horní Cerekev 

Michala Kropáčková ZŠ Pacov Za Branou 

Michala Soukupová ZŠ Hořepník 

Natálie Podařilová ZŠ Želiv 

Michal Mareš ZŠ Osvobození, Pelhřimov 

Celkem se okresního kola v této kategorii 
zúčastnilo 15 soutěžících. 

Ve školních kolech se zúčastnilo 122 soutě-
žících.  

Natálie Podařilová  6.roč  


